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L.P. Proponowany temat Temat zaproponowany przez:

1
System sterowania robotem autonomicznym w oparciu o system lokalizacji 

RTLS.
dr inż. Andrzej Sawicki

2
Projekt i realizacja systemu do monitoringu lokalizacji obiektów w oparciu o 

Bluetooth.
dr inż. Andrzej Sawicki

3 Projekt I realizacja systemu dystrybucji produktów sypkich z pomiarem wagi. dr inż. Andrzej Sawicki

4 System sterowania robotem w oparciu o aplikację mobilną dr inż. Andrzej Sawicki

5 System dostępu i monitoringu czasu pracy w oparciu o identyfikatory RFID dr inż. Andrzej Sawicki

6
Koncepcja systemu inteligentnego sterowania nasłonecznienia wnętrza 

budynku sterowany smartfonem
dr inż. Grzegorz Rubin

7 Koncepcja zamka do drzwi z inteligentną identyfikacją wchodzącego. dr inż. Grzegorz Rubin

8 Robot mobilny sterowany głosem dr inż. Grzegorz Rubin

9 Robot mobilny sterowany smartfonem dr inż. Grzegorz Rubin

10 Optymalizacja systemu komunikacji w sieciach LoRaWAN dr inż. Grzegorz Rubin

11 Budowa urządzenia do dystrubucji obiektów o małych gabarytach. dr inż. Tomasz Kuźmierowski

12 Projekt i wykonanie skanera laserowego o układzie kartezjańsmi dr inż. Tomasz Kuźmierowski

13
Projekt autonomicznego robota mobilnego wykorzystującego analizę sygnały 

wizyjnego
dr inż. Tomasz Kuźmierowski

14 Projekt i budowa manipulatora o zmiennym środku cięzkości. dr inż. Tomasz Kuźmierowski

15
Budowa zdalnie sterowanego robota mobilnego z wykorzystaniem sprzężenie 

zwrotnego do sterownia prędkością jazdy.
dr inż. Tomasz Kuźmierowski

16
Modernizacja modelu magazynu wysokiego składowania – montaż i 

konfiguracja czujników obecności elementów w komórkach magazynu.
mgr inż. Andrzej Rodak

17
Modernizacja modelu transportu i segregacji próbek materiału – montaż i 

konfiguracja układu nawrotnego przenośnika taśmowego.
mgr inż. Andrzej Rodak

18

Modernizacja sterowania modułu transportu pustych palet stanowiska 

dydaktycznego procesu paletyzacji przy pomocy sterownika PLC SIMATIC S7 

1200 i panelu dotykowego HMI.

mgr inż. Andrzej Rodak

19

Modernizacja sterowania modułu załadunku palet stanowiska dydaktycznego 

procesu paletyzacji przy pomocy sterownika PLC SIMATIC S7 1200 i panelu 

dotykowego HMI.

mgr inż. Andrzej Rodak

20

Modernizacja sterowania modułu transportu załadowanych palet stanowiska 

dydaktycznego procesu paletyzacji przy pomocy sterownika PLC SIMATIC S7 

1200 i panelu dotykowego HMI.

mgr inż. Andrzej Rodak

21 Układ z kamerą do śledzenia obiektu. dr inż. W.Kołodziejczyk

22 Projekt kiści sferycznej do robota przemysłowego. dr inż. W.Kołodziejczyk

23 Sterowanie manipulatorem z uwzględnieniem jego dynamiki. dr inż. W.Kołodziejczyk

24 Wizualizacja i symulacja ruchu manipulatora trójzłączowego. dr inż. W.Kołodziejczyk

Propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów kierunku Automatyka i robotyka
Przed zgłoszeniem pracy w SWD wymagany jest kontakt z promotorem w celu ustalenia zakresu pracy



25 Zastosowanie systemu wizyjnego do kontroli jakości pakowania. dr inż. W.Kołodziejczyk

26
Projekt stanowiska laboratoryjnego do badania sprawności przekładni 

mechanicznych
dr inż. Rafał Melnik

27
Opracowanie robota mobilnego realizującego funkcję autonomicznego 

parkowania równoległego
dr inż. Rafał Melnik

28 Projekt układu synchronizacji analogowych zegarów dworcowych dr inż. Rafał Melnik

29 Projekt układu sterowania automatyczną śluzą osobową dr inż. Rafał Melnik


